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ROZHOVOR S PANÍ STRAKOŠOVOU 
ENVIRONMENTÁLNÍ POBYT 

71. VÝROČÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
KŘÍŽOVKY A SPOUSTA DALŠÍHO 

 

 
Ve dnech 19.-20. května 2016 se žáci osmých ročníků vydali na turisticky zaměřený výlet 
do Beskyd. Odjezd byl z nádraží Ostrava-Střed kolem osmé hodiny-směr Frenštát 
pod Radhoštem. První záchytný bod byly skokanské můstky na Horečkách, odkud jsme se již 
vydali na Javorník (918 m.n.m.). Po náročném výstupu jsme nakonec všichni horu zdolali. 
Na vrcholu jsme měli možnost občerstvit se a vyjít na rozhlednu. Následoval sestup zpět 
do Frenštátu, odkud jsme autobusem dojeli do Kunčic pod Ondřejníkem a po krátké 
procházce jsme již byli ubytováni v chatkách H-resortu. V areálu si každý přišel na své. 
Někteří čas trávili na hřišti, jiní se zase dívali na hokej,… Po vydatné večeři a nočním 
„souboji“ s učiteli den skončil. V osm hodin ráno na nás čekala snídaně v podobě švédského 
stolu. Po snídani a úklidu chatek jsme vyšli na další výšlap – na masív Ondřejník (nejvyšší 
vrchol Skalka 964 m.n.m.), kde jsme se na Solárce po dlouhé době čekání občerstvili. 
Odtamtud jsme se vrátili zpět do civilizace a na vlak domů. 
A jak výlet viděli samotní žáci? Co se jim nejvíce líbilo? 
Matěj: Nejlepší z pobytu bylo to, že jsme mohli být v přírodě a se spolužáky. 
Julča: Krásný byl výstup na Velký Javorník. 
Danek: Nejvíce se mi líbila Denča a malá útulná a romantická místnost na chatce (neboli 
kumbálek). 
Barča: Pobyt mohl být delší, dva dny jsou strašně málo. Jinak se mi líbila ohrada za chatkou, 
kde byl: kůň, osel a koza. 
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Dominik: Škoda, že jsme prohráli v hokeji, na který jsme se dívali. 
Kača: Nejlepší byl spánek po náročném výšlapu. 
Markéta: Líbilo se mi všechno, ale nejvíce jsem si užila pohledy z rozhledny. 
 

 

 
Autorka: Markéta Hrabcová, 8. B 
 

  
 

 Čím jste chtěla být jako malá? 
Asi sestřičkou. 

 Jak jste se dostala k práci na naší škole? 
Jednou jsem si sedla k počítači a hledala volná místa. 

 Jak dlouho tady pracujete? 
V květnu to bylo deset let. 

 Co jste dělala předtím? 
Po škole jsem pracovala na úřadě, potom podnikala. ( A teď pracuji tady. ) 

 Hodně žáků si pod pojmem ekonomka neumí nic představit. Co je náplní Vaší 
práce? 
Zjednodušeně řečeno - starám se o chod školy z hlediska finančních prostředků. Vedu 
účetnictví školy a evidenci přijatých a vydaných faktur. Hlídám, aby všechny faktury  
byly včas a řádně uhrazeny. Posílám zaměstnancům na účet výplaty, dále 
zpracovávám statistické výkazy, dělám daňová přiznání za školu.  To je jen malý výčet 
práce, kterou dělám. 
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 Kolik hodin v práci strávíte, máte prázdniny? 
Osm a půl hodiny, někdy víc. V době účetních závěrek musím někdy chodit i 
o víkendech.  Kvůli neustále měnícímu se systému účetnictví se mnou práce občas 
chodí domů. Dovolenou mám 25 dní. 

 Kolik papírů Vám denně projde pod rukama? 
To se nedá odhadout. Některé papíry mi pod rukama mohou projít třeba pětkrát. 
Pokud srovnávám... ve školním roce 2014/15 bylo asi o tisíc dokladů méně než letos. 
Je to opravdu veliké množství administrativy. 

 Kolik stojí provoz naší školy za měsíc? 
Provoz školy stojí asi 350 000 Kč měsíčně - jedná se hlavně o platby za elektřinu, 
vodu, dodávku tepla, telefony, internet. Další položku tvoří nákupy ( materiálů 
na opravy, kancelářských potřeb, čistících prostředků aj. ) Nesmíme zapomínat 
na nákupy potravin ve školní jídelně, které tvoří nejvyšší položku. 

 Jaké máte koníčky a co ráda děláte ve volném čase? 
Trávím čas s manželem, ráda čtu, starám se o pejska, dívám se ráda na televizi. 
 
Práce, kterou dělám, mě baví, i když její administrativní náročnost je rok od roku 
větší. A hlavně se změnami zákonů a vyhlášek se mám pořád co učit. 

 Děkujeme za rozhovor. 
Ptaly se: Markéta Hrabcová, Kateřina Minxová, Michaela Jarolímová z 8. B 
 

  
 
Vanesa Hardt je žačka 8. B a její netradiční zálibou je natáčet videa na internetovou síť 
youtube. I když natáčí už dost dlouho, podařilo se jí se zviditelnit teprve nedávno. Redakce 
Bělásku za ní zašla a vyzpovídala ji. 

 Kdy jsi poprvé zveřejnila video? 
V roce 2012, tehdy jsem měla moc ráda Littles Pet Shop, a tak jsem o nich udělala video. 

 Jak dlouho ti trvalo se prosadit? 
Asi tak 4 roky.  I když si myslím, že jsem se stále neprosadila. 

 Kolika odběratelů bys chtěla dosáhnout? 
10 000. Jestli se zdaří, tak i 100 000. 

 Kdo je tvým youtube vzorem? 
Ludio :D a můj dobrý kamarád – TopWorkFilm 

 Proč zrovna Vany Best? 
To bylo první, co mě napadlo, když jsem nad přezdívkou přemýšlela. A navíc jsem chtěla mít 
dvě jména. 

 Podporovali a podporují tě v tom rodiče? 
 Ano. 

 Co tě k natáčení přivedlo? 
Sledovala jsem pár zahraničních youtuberů a později i českých. Líbilo se mi to, co dělají. 

 S jakým nejslavnějším youtuberem ses setkala? 
Abych řekla pravdu, bylo jich pravdu hodně. A ani nevím z koho jsem měla největší radost. 
Děkujeme za rozhovor. 
Pokud se chcete podívat na Vanesinu tvorbu na youtube, najdete ji už pod zmíněným 
jménem VANY BEST.   Ptala se: Kateřina Minxová a Michaela Jarolímová, 8. B 
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V těchto dnech si připomínáme 71. výročí 
konce druhé světové války. Jména našich 
sousedů a předků, kteří za nacistické 
okupace položili život, jsou vyryta 
pro připomínku hrůz války na pomníku 
na Zámčiskách.  
 

Autorka: Mgr. Dita Ondrejčeková 
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Celý první stupeň dostal v květnu 
pro každého žáka do třídy malou 
rostlinku rajčete v květináči. 
K rajčátku jsme dostali jeho rodný 
list a občanský průkaz. Rajče jsme 
si pojmenovali a odnesli domů. 
Každý den jej musíme zalévat 
a mělo by na něj svítit slunce. 
Pro své rajče jsem vybrala jako 
vhodné místo k pěstování parapet 
okna. Až rajče vyroste, může se 
přesadit ven. Pokud se o něj 

budeme dobře starat, pochutnáme si na jeho plodech. 
           

    Autorka: Kateřina Kutáčová, 5. A 
 

 
 
Již v minulém čísle jsme Vás informovali, že žáci čtvrtých tříd pod vedením p. uč. Absolínové 
a Bílkové se od 7. března zapojili do soutěže Hledej pramen vody, která byla ukončena 20.5. 
2016. 3. 6. se zúčastnili vyhodnocení soutěže na Slezkoostravském hradě. Vyhodnocení se 
zúčastnilo 38 týmů. Pětičlenné družstvo ve složení: Veronika Prokopová, Tereza Káňová, 
Václav Stuchlý, Lukáš Branich a Jakub Jasiok ze 4. B dokázalo vybojovat krásné 2. místo. 

Každý žák obdržel batoh, reflexní bezpečnostní pásku s logem OVAK.Třída získala účastnický 
list, knížku, diplom a nádherný pohár. Hlavní odměnou je zájezd pro celou třídu dne 
16.6.2016 s cestovní kanceláří VÍTKOVICE TOURS s.r.o. na vodní dílo Morávka, oběd 
na Hutisku  - Solanci a odpolední návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

Třída 4. A obsadila krásné 4. místo. 

A co se na Slezkoostravském hradě nejvíce líbilo dětem? 
Lucie: Líbilo se mi vystoupení psa a psovoda. 
Jakub: Dostali jsme diplom a účastnický list. 
Adéla: Jsem šťastná z 2. místa. Vyhráli jsme pohár. 
Lucie: Na hradě byl klaun, který nafukoval a rozdával balónky. 
Václav a Lukáš: Dostali jsme batoh a tričko. 
Petra: Nechala jsem si nakreslit na tvář legrační žirafku. 
Jana: Bylo krásně teplo. 
Alena:Mohli jsme si prohlédnout hasičské auto a OVAK auto. 
Sára: Líbila se mi výstava s čerty a ježibabami. 
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Barbora. Bylo tam hodně jídla. 
Adéla. Líbily se mi na hradě mučící nástroje. 
 
Ukázka tvorby související se soutěží Hledej pramen vody. 
 
 

 
 
Naše voda bezchybná, 
všude kolem protéká. 
Akdyž se jí nechce plout 
odnese jí velký proud. 

Proud jí odnese do čistírny vod,  
a z čistírny vod, 
 k nám domů HOP 
a už ji v sobě mám!“ 

Autorka: Kateřina Janků, 4. A 
  

 
   

 
Byla jednou jedna kapka vody, která cestovala potůčkem a dívala se na krajinu. Jednou 
přicestovala k jedné vesničce, ale bylo na ní něco divného. Pak vodě došlo, že vesnice hoří. 
U hořící vesnice stál plamen ohně a zapaloval vesnice. Voda k němu přišla a zeptala se ho: 
„Proč to děláš?“ Oheň odpověděl: „Já nevím, mě to prostě moc baví.“ Voda mu potom 
vysvětlila, že to nesmí dělat a proč. Ohýnek to pochopil a voda uhasila vesnice. Ohýnek už 
nikdy nic nezapaloval. Jenom krby, pece a takové věci. 
 

Autorka: Petra Matoušová, 4. B 
 

 
Hledej pramen vody. 
Kudy se tam chodí? 
Lesem, hájem, přes hory, 
cestičkou a přes hory. 
 
Vodu potřebují rostliny, 
kluci i dívčiny. 
Každý vodu potřebuje, 
 šťávičkou ji ochucuje. 
 
 
 

Potřebujeme ji k životu, 
tak nedělejte drahotu! 
Nejlepší je kohoutková, 
ta je přímo přepychová. 
 
Nenašla jsem další rým, 
proto vám víc nepovím. 
Řeknu Vám jen něco, 
nepijte hned kdeco. 
 

Autorka: Petra Matoušová, 4. B
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Starobělská pouť je nej, 
protože je v květnu, hej. 
V autíčku sedíme, 
narážet, to umíme. 
Pak se hodně nasmějeme, 
legrace si užijeme. 
Kolem stánků projdeme, 
perníček si koupíme. 
Naše úspory jsou rychle pryč, 
protože kolotoče stojí víc a víc. 
   
Autorky: Adéla Kuchtová a Kateřina 
Kutáčová, 5. A 
 
Abyste to věděli, 
pouť je v sobotu i v neděli. 
Možná začne už v pátek, 
ale v neděli je svátek. 
Na Xstreamu se svět točí, 
zábava je s kolotoči. 
 
Autoři: Vanesa Mertová, Marta Olšovská, 
 Klára Smelíková, 5. A 
 
Kolotoče jsou 
prostě pecka, 
pro malá i velká 
děcka. 
Najednou tu máme 
pouť, 
tak za námi rychle 
pojď! 
Dneska jdu oholit 
se, 
zítra na pouť 
povozit se. 
 
Autoři: Markéta 
Hořínková, Barbora 
Fajkusová a Ondřej 
Hořínek, 5. A, 
ilustrace: Martin 
Hořínek, 5. A 
 

Když se blíží půlka května, 
přichází k nám doba léta. 
Přijíždí k nám velká pouť, 
létá nad ní strakapoud. 
Zítra budem vozit se, 
ve veliké muzice. 
Budeme jíst zmrzlinu, 
jahodu i malinu. 
 
Autoři: Eliška Lesniaková 
 a Jakub Vaněk, 5. A 
 
Protože Vašík hodně těžký byl, 
když spadl z kolotoče, 
udělal větší BUM než Černobyl. 
Odešel z poutě plačky, 
utratil tam všechny kačky. 
Koupil si ještě cukrovou vatu, 
spadla mu, brečel, volal tátu. 
Smálo se mu hodně lidí, 
zítra už ho tam nikdo neuvidí. 
 
Autoři: Jáchym Hořínek, Adam Zezulka 
 a Tereza Žáková, 5. A 
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Pastelka za pastelkou, valí se ven, 
na obloze malují duhu jak sen. 
Když domalují duhu, 
namalují ostruhu. 
Začnou se jim klížit očka, 
usnou jako paví očka. 
A tak končí básnička, 
kterou poví naše kočička.  
 

 
 
 
Vši tě rychle probudí,  
protože chvilku neposedí. 
„Nemýt vlasy!“ říkají, 
ale děti se nedají. 
Netuší, že si vlasy myjí, 
a tak po půl hodině, 
kňourají na hladině 
a útrpně vyjí. 

 
 

 
 

 
Velký vítr, malý mrak, 
pojedem až do oblak. 
Slunce začne hřát 
a my  zpívat do oblak. 
Potom slunce zapadne 
a zítra nás zase čeká den, 
krásný jako sen. 

 
 
 

Bublinka za bublinkou, 
lítají před mašinkou, 
mašinka jim zastavila, 
chudák, měla jet už před 
hodinkou. 

 
 

 
 
 
V našem městě -  Ostrava, 
může být i zábava. 
Ale někdy nemusí, 
občas totiž zaprší. 
Naše centrum Ostravy, 
je plné zábavy, 
je tu hodně zmrzliny, 
které neodolá jediný a dospělí jak by 
smet. 
 

 
 
Naše voda kamarádka, 
není jen tak nějaká látka. 
Není jenom k umývání, 
je potřebná k životu, praní. 
Vítr fouká, voda proudí, 
pojedem až do zákoutí. 
Pádluji a loď uhání, 
stranou v bok se voda víří 
a naše loď do zákoutí míří. 
 
Autorky básní: Adriana Bierošová a Tereza 
Žáková, 4. A 
Ilustrace: Kateřina Kutáčová, 5. A 
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Každý rok se velice těším na prázdniny, kdy aspoň jejich část prožiju u moře. Jezdíme 
k Egejskému moři, pokaždé do jiné lokality, takže jsem již poznal různá míst, která mě 
okouzlila a nadchla. 
Když spatřím tu obrovskou modrou a třpytící se plochu, jsem jí omámen. Zbožňuji chůzi 
vlhkým pískem, ve kterém se tu a tam objeví vyplavená mušle a rozlévající se vlny mi 
oplachují nohy. Našlapuji zlehka, užívám si to a zároveň se nemohu dočkat okouzlujícího 
pocitu, kdy se ponořím do vody. Když se ponořím do hloubky a spatřím tu úžasnou faunu, 
jsem naprosto dojatý! 
Pod vodou nic neslyším, jen pozoruji barevné rybičky a jiné vodní živočichy, kteří se okamžitě 
rozprsknou, sotva se objevím v jejich blízkosti. Zaplavu si do zátoky ke skalám, sednu si 
na kámen a pozoruji tu nádhernou hladinu pod modrým nebem. Všechno tam voní solí, 
čistotou a přírodou. Když se toho všeho nasytím, plavu zpět a rázem se ocitnu na prohřáté 
písečné pláži pod palmami – v jejich stínu. 
Moře se dá obdivovat i z pevniny, ta nekonečná pohybující se modrá plocha zaplavena 
třpytícími se paprsky slunce. Obrovská plocha, po které právě pluje parník nebo nějaké čluny. 
Když se s mořem loučím, jsem plný dojmů a krásných pocitů. 

Autor: Alexis Akritidis, 9. B 

 
 
Praha, Brno, Ostrava, 
to je naše zábava, 
Kdo nebyl v Ostravě, málo toho ví, 
protože to je naše třetí město největší. 
    Autorka: Justýna Holková, 4. A Ilustrace: Adam Zezulka, 5. A 
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Autorka: Lucie Zelená, 4. B 
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Básně na slova: medvěd, med, les, zima, zvíře (Práce ve skupině žáků 4. B.) 
 
Zvíře medvěd, 
má rád med, 
u medu je hned. 
V lese žijí medvědí, 
zimu prospí, o sněhu nevědí. 
 
Autoři: Tereza Káňová, Sára Parmová,  
Daniel Žemba, Lukáš Branich,  

 
V lese žije zvíře, 
v zimě spí v díře. 
Má rád med, 
je to medvěd. 
 
Autoři: Samuel King, Veronika Prokopová,  
Barbora Havlíková, Jana Kutáčová 
 
Je to zvíře, 
v lese žije, 
v zimě spí a když spí, 
tak o medu sní. 

 
Autoři: Lucie Sojková, Petra Matoušová,  
Jan Grygar, František Dlouhý 
 
Zvíře medvěd žije v lese 
a jí hodně medíku. 
Když příjde zima, 
zachumlá se v pelíšku. 
 
Autoři: Václav Stuchlý, Václav Šrubař,  
Lucie Zelená, Lucie Pasečná 
 
Byl jeden medvěd 
a ten měl rád med. 
Jednou jak jel v autíčku, 
narazil na led. 
 
 Autoři: Adéla Korbášová, Daniela 
Bruthansová, 
 Adéla Žáková, Jakub Jasiok 

  
 

 

Bylo jednou jedno semínko, které putovalo přes hory, řeky a pouště. Jednou se zaseklo v díře 
a začalo růst. Když už šlo poznat, co to je. Tak jako naschvál přestala téct řeka. Vyschla díky 
suchu. Semínko mrkve začalo panikařit. Naštěstí si vzpomnělo, že kaktusy si schovávají vodu 
v sobě. Tak si počkalo, až začne pršet, a byl to dobrý nápad. Semínko pak vyklíčilo a vyrostla 
z něj krásná velká mrkev.      

Autor: Jaromír Čudek, 5. A

 

Humoristická báseň typu limerik: 

 

Letěla bába z kravína, 
spadla mlynáři do mlýna. 
Mlynář ji semlel na mouku 
a prodával ji v klobouku.  
A tak vznikla buchta z báby z kravína. 

 
 

 
    
 
 
 
 
 

Autor: Lukáš Myslivec, 8. B 
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Běsové jsou chodící hory 
svalů završené rohatou 
hlavou. Žijí v hustých lesích, 
v močálech a bažinách. 
Pokud je to možné, lidem se 
vyhýbají. Pokud to možné 
není, zabijí je, aniž by se nad 
tím nějak pozastavovali. 
Jejich tělo pokrývají štětiny 
a malé chloupky. Jsou velmi 
rychlí a i když na to 
nevypadají, dokážou skočit i 
šest metrů. Jsou vysocí 
zhruba 13 stop. Mají 
nebezpečné nohy, silné 
končetiny s drápy, švihavý 
ocas a řev, který vás může i 
zabít, když u nich bude stát příliš blízko. Občas jsou i pruhovaní. Vyskytují se ve dvou 
variantách – Faranhatové a Bukváči. Bukváči jsou větší, silnější a také nebezpečnější. 
Vyskytují se tam, kde Faranhatové, ale jsou mnohem větší.   Faranhaty poznáte podle toho, 
že nebudou mít žádné štětiny ani chlupy. Na místo toho budou mít světle hnědou kůži 
a výrazné bílé pruhy. Tak bacha, ať je nepotkáte, nebo vám rozmáčknou hlavu. 

 
Autor: Michal Laryš, 6. A 

 

 
 
Primák Veliký váží maximálně 500 kg 
ve věku 20 až 30 let. Vysoký je  2 m 56 
cm a dorůstá až maximálně 4 m. Mají 
vysunovací drápy dlouhé až 10 cm. 
Pohybují se při běhu rychlostí až 1000 
km/h a běžnou chůzí asi 100 km/h. 
Primák žije v tajemné zemi Unicornov. 
Ročně porodí 1 až 3 mláďata. Má dlouhý 
ocas a rád se fintí do velice módních 
oblečků. 
 
Autorka: Natálie Frydrichová, 4. A 
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EVO´s are red, 
STI´s are blue, 
each of them  
goes BRAAAP STUTUTU….    

 
 Autor: Petr Mušál, 8. B 

 
 

 
Byl jednou jeden Steve, který žil v USA na ulici Hight Street. Šel jednou do obchodu, ale ten 
před jeho očima vybouchl. Všude se ozývaly výstřely, které stříleli teroristé. Najednou uslyšel 
hlasy, které mu říkaly, ať jde k nedaleké studánce. A tam bylo devět Dryád, které mu něco 
velmi velmi divného říkaly. Najednou se objevil portál a Dryády mu radí, ať vstoupí 
do portálu, jestli si chce zachránit život. Steve ale nechce vstoupit, protože se obává, že je to 
past. Ale Dryády jej stále přesvědčují, že to není past, a tak si Steve řekne, že do portálu 
vstoupí. Najednou se objeví v kostičkovaném světě jménem Minecraft. 
„Kde to jsem?“, řekne Steve. „Měl bych se tu porozhlédnout a postavit dům“, řekne si 
optimistický Steve. A tak jde. „Jak nasekám dřevo, když nemám sekeru,“ strachuje se. A tak 
jej napadne úplně hloupý nápad, sekne do stromu párkrát rukou a strom naseká. A tak 
poseká ještě 84 stromů. Pak si řekne, že už má stromů dost. Začne stavět dům. Potom by 
nebylo od věci vykrátit dřevěna prkna na výrobu pracovního stolu, napadlo Steva. Když 
dostavil i dveře, řekne si: „To je celkem hezký dům.“ Znovu se objeví Dryády a radí mu, ať 
postaví portál do pekla.  
Minule Dryády poslechl  a zachránil si život. Tak si řekl, že je poslechne i teď. Natěží si trochu 
obsidiánu a udělá si portál. Ten zapálil křesadlem a vstoupil do něj. Ale nečekal náhlou ránu 
Ďasa, která ho zabila. Dryády se začaly smát a proměnily se v Ďasy. 
Zabití Steva znamenal konec Minecraftu. 
Nebojte se. Steve se ale doopravdy nezemřel. Neměl nadpřirozené schopnosti, ale díky 
dobré práci záchranářů se vrátil do normálního světa. Právě se probudil v nemocnici 
z bezvědomí. 

Autor: Jakub Vaněk, 5. A 
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3. 
        

  
4. 

        
 

5. 
         

  
6. 

        
 

7. 
         8. 

          9. 
          

 
10. 

         

1. Je to hmyz, který bzučí a hodně 
otravuje. 
2. Jméno ptáka, který žije hodně 
ve městech. 
3. Mořská rostlina. 
4. Nejúrodnější část půdy. 
5. Hmyz podobný včele, má žihadlo. 

6. Obrovský vodní ekosystém se slanou 
vodou. 
7. Zvíře, na kterém se jezdí. 
8. Planeta. V budoucnu na ní možná 
budou žít lidé. 
9. Volně žijící zvíře, které je podobné 
psovi. 
10. Ryba, kterou jíme hlavně na Vánoce. 

           Autorka: Adéla Kuchtová, 5. A 
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11. 

             

    
12. 

            

    
13. 

             
1.  Živočichové jsou bezobratlí a  …….. 
2.  Bezobratlí, hmyz s krovkami. 
3.  Sladkovodní pruhovaná ryba. 
4.  Plaz. Občas mu upadne ocas. 
5.  Had. Nejedovatý. Má za krkem žluté 
půlměsíčky. 
6.  Náš jedovatý had. 
7.  Hmyz se žihadlem. Může jej použít 
víckrát. 

8. Motýl. Jmenuje se podle něj náš 
časopis. 
9. Žije v tajze. Má velké parohy. 
10. Australský savec s kapsou na břiše. 
Dobře skáče. 
11. Žije na poli a má delší uši než králík. 
12. Samec od kočky. 
13. Dravá ryba. 

      Autor: Karolína Staňková, 5. A  
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14. 

                   

1. Hra, kde se lidé různě proplétají. 
2. Hra, hledají se dva shodné znaky. 
3. Skládají se za sebe destičky se stejnými čísly – puntíky. 
4. Karta s kašpárkem, která zastupuje jinou kartu. 
5. Karetní hra, která má v názvu barvu a chlapecké jméno. 
6. Hra, kde soupeře potěší, když vyhodí spoluhráči figuru. 
7. Hra, kde sbíráme čtyři podobné karty. 
8. Hra, kde se kupují firmy a jde o peníze. 
9. Karetní hra, sbíráme, co nejvíce karet se stejným číslem. 
10. Hra, která má název jako dívčí účes. 
11. Divadlo, kde nehrají herci, ale vyrobené figury. 
12. Hra, kde se kupují koně. 
13. Hra, kde na eso stojíš. 
14. Hra, kde proti sobě stojí černí a bílí. 

Autoři: Jaromír Čudek, Jáchym Hořínek a Kateřina Sýkorová, 5. A 
 

 
 

1. Žije mimo Zemi. 
2. Zmrzlá voda. 
3. Jazyk, kterým se mluví v USA. 
4. Tvorové z druhohor. 
5. Rostlina, která má využití hlavně 

o Helloweenu. 
6. Obsahuje planety, hvězdy, 

galaxie. 
7. Přirozená družice Země. 
8. Nejtvrdší kámen. 
9. Jarní svátek, kluci chodí 

na šmigrust. 
10. Je to žluté a kyselé ovoce. 

 
Autor: Jaromír Čudek, 5. A 
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